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Чи сприяють показники функціонування банківського сектору економічному зростанню:
практичний приклад комерційних банків Йорданії
У зв’язку з необхідністю уникнення можливих помилок у показниках, пов’язаних з минулими
дослідженнями, мета цього дослідження – з’ясувати, чи сприяють показники функціонування комерційних
банків економічному зростанню. Щоб відповісти на це питання, огляд літератури зосереджений на аналізі
зв’язку між прибутковістю, депозитами та кредитними інструментами як показниками діяльності
комерційних банків, в той час валовий внутрішній продукт є показником економічного зростання. Вибірка
дослідження представлена банківською системою Йорданії; дослідження охоплює шестирічний період з
2010 по 2015 рр. на основі річних звітів тринадцяти обраних банків. З допомогою методу найменших
квадратів, результати регресійного аналізу показують значний позитивний зв’язок між показниками
функціонування банків та економічним зростанням. Результати дослідження показують, що показники
функціонування банків, а саме прибутковість, депозити, кредитні інструменти, мають позитивний зв’язок з
економічним зростанням за показником ВВП. Емпіричні результати показують, що розробники політики
мають вжити заходів для зміцнення та надання допомоги банківському сектору Йорданії виходячи з його
ключового значення у забезпеченні розвитку економіки. Крім того, можна зробити висновок, що не лише
показники функціонування комерційних банків, а й інші рухомі активи, наприклад політична стабільність та
технології, можуть стати важливим елементом у економічному процвітанні Йорданії.
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Способствуют ли показатели функционирования банковского сектора экономическому
росту: практический пример коммерческих банков Иордании
В связи с необходимостью избежать возможных ошибок в показателях, связанных с прошлыми
исследованиями, цель данного исследования – выяснить, способствуют ли показатели функционирования
коммерческих банков экономическому росту. Чтобы ответить на этот вопрос, обзор литературы
сосредоточен на анализе связи между прибыльностью, депозитами и кредитными инструментами как
показателями деятельности коммерческих банков, в то время как валовой внутренний продукт является
показателем экономического роста. Выборка исследования представлена банковской системой Иордании;
исследование охватывает шестилетний период с 2010 по 2015 гг. на основе годовых отчётов тринадцати
выбранных банков. При помощи метода наименьших квадратов, результаты регрессионного анализа
показывают значительную положительную связь между показателями функционирования банков и
экономическим ростом. Результаты исследования показывают, что показатели функционирования банков, а
именно прибыльность, депозиты, кредитные инструменты, имеют положительную связь с экономическим
ростом за показателем ВВП. Эмпирические результаты показывают, что разработчики политики должны
принять меры для укрепления и предоставления помощи банковскому сектору Иордании исходя из его
ключевого значения в обеспечении развития экономики. Кроме того, можно сделать вывод, что не только
показатели функционирования коммерческих банков, но и другие движимые активы, например
политическая стабильность и технологии, могут стать важным элементом в экономическом процветании
Иордании.
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